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Governador Celso Ramos 
conrçlstau três anos de governo

No dia de onlem, o Governador Celso Ramos 
viu transcorrer o 3 aniversário de sua investidu
ra no governo do Estado.

O transcurso de mais um 31 de janeiro, signi

fica um acontecimento 
marcante para a história 
barriga verde, pois que 
nos três anos de profí
cuos mandatos que vem 
executando à frente do 
govêrno estadual, o Go
vernador Celso Ramos 
vem conjugando todos os 
esforços para a concre- 
tzação do bem estar co
mum entre todos os seus 
habitantes, oferecendo- 
lhes obras de vulto e ao 
alcance de todos, procu
rando realizar um govêr
no de paz e harmonia e, 

sobretudo de muito trabalho.
Contando em seu seio, com uma equipe das 

raais valorosas em todos os setores da adminis- 
t acão estadual, o chefe do executivo catarinense 
vem movimentando todos os seus órgãos de uma 
maneira soberba, e desta forma os seus esforços 
tem sido coroado de plêno êxito, pois que tem 
governado Santa Catarina sob o seu mapa intei
ro, como tem sido praxe de seu govêrno até o 
momento.

Governando sem restrições de côr política, 
social ou religiosa, o Governador Celso Ramos vem 
dando cabal cumprimento de suas promessas elei
torais da sua então campanht de aseenção ao 
govêrno do Estado, atitudes merecedoras de todo 
o crédito e consideração de seus g >vernados.

Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca 
viu passar o seu 3" aniversário

de govêrno

CORREIO
LAGEANO

Precisamente, no dia 
le ontem, assinalamos 
:om prazer, a passagem 
Io 3o aniversário de go- 
rêrno do Prefeito Dr. 
Volny Delia Roccí á 
rente do executivo niu- 
ücipal.
Governando os desti- 

ios de nosso município, 
em qualquer preconceito 
idítico e outras ideolo
gias. o Prefeito Dr. Wol 
iy Delia Rocca vem ca- 
acterizando a sua admi- 
ástração por uma série 
ofindável de obras "de 
;rande vulto, e que 
aereceram o aplauso m- 
lessanie de todos o s
eus munícipes.
Ao atingir o 3* aniver 

ário de seu profícuo 
rnvômn vimos que as —

vero sendo cumpridas 
T f T e n d o  com que J s u a s  realizações se 
dam do? todo o Município, cujas obras suo 
ados couLecidas tanto na cidade como no

' ' p  dÍ^ E c f p i o tUé1?nfpleteada £ ■ '

»e de auxiUares nról da concretização das 
nte labutam em P10* °  comuna. 
ies realizações em ‘ rtante acontecimento 
)ivulgando este i P . de8tas colunas 
a administração Dr. W olny Delia

(rimentamos o r| êxito n0 restante do 
a, augurando-lhe pi ^  feCunda do sei 
nandato, para q de trabalho.
> continue torpe de açao
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E m  exposição na Agência Planaliina 
de Veiculos S/A o novo Aero 

Willys 2600 modêlo 1964

seu go-

Encontra-se em expo
sição na conceituada fir
ma Agência Planaltma|de 
Veiculos S/A, Concessio
nária Willys em nossa 
cidade, o modernissimo 
Aero Willys 2600, modê
lo 1964, que é a última 
palavra em veiculo de 
alta classe.

O novo modêlo Aero 
Willys 2600, que reune 
em seu estilo tcdis as 
qualidades des mouernos 
carros, foi feito especial
mente para agradar até 
o mais exigente adqui 
rente, pois as suas linhas 
obedecerão à rigorosos 
detalhes à cargo da efi
ciente equipe de dese
nhistas e técnicos da 
Willys Overland do Bra
sil S/A.

Ao manter em exposi
ção êste modernissimo 
veiculo, vemos quão pres
tigiosa é a Agência Pla- 
naltina de Veiculos S/A, 
pois somente as agências 
das maiores capitais bra
sileiras e cidades de re
lativa importância, rece 
beram o nóvel veiculo, 
o que nos dá uma visão 
fiel do conceito adquiri
do por esta poderosa 
firma lagean s que tem à 
sua testa o Sr. lvo Otto 
Lohmann, homem dos 
mais dinâmicos em nos
sos setores comerciais, 
bem secundado pelo seu 
sub-gerente, Sr. José Gar
cia e os valorosos fun
cionários.

Assim é, que convida
mos a Jtodos para que 
façam uma visita às ins

talações da Agência Pia 
naltina de Veiculos S/A, 
para verem e admirarem 
o modernissimo A e r o

Willys 2600, modêlo 1964, 
e certificarem-se das 
suas excepcionais carac
terísticas.

Sr. Vicente de Paulo Alves
Ssnfeiro

. Acompanhado do Sr. Artur Polland, diretor
presidente da Indústrias de Madeiras Preteuse 
Ltda.. regressou do Rio de Janeiro, viajando em 
automóvel, o Sr. Vicente de Paulo Alves Cordeiro, 
gerente da agência do Banco do Brasil S/A de 
nossa cidade, e presidente do Serrano Tenis Clu
be.

Na ex capital da República, o Sr. Vicente de 
Paulo Alves Cordeiro tratou de importantes assun
tos ligados à agência de Lages do Banco do Bra
sil S/A, onde vem se desincumbiudo airosamente.

Destas colunas felicitamos o Sr. Vicente de 
Paulo Alves Cordeiro e seu ilustre acompanhante 
augurando-lhes os nossosamelhores votos de boas 
vinuas.

A V I S O

Sr. Valdo da 
Avila

Costa

Seguiu para a capital do 
Estado, devendo regressar 
no inicio da próxima sema
na, o Sr. Valdo da Costa 
Avila, influente prócer po- 
litico em nosso Municipio e 
presidente do Direiorio Mu
nicipal do Partido Social 
Democrático.

Em Florianópolis, o Sr. 
Valdo da Costa Avila, tra
tará junto ao Governador do 
Estado e à várias Secretarias 
do govêrno estadual, inúme
ros assuntos administrativos 
condizentes com o nosso 
Municipio.

C O N V E R SÃ O  DE A Ç Õ E S  PREFERENCIAIS. 
DE «A O  PORTADOR» EM  «N O M IN A T IV A S »

A Diretoria do BANCO NACIONAL DO PA
RANÁ E SANTA CATARINA S. A., avisa aos Se
nhores Acionistas possuidores de AÇÕES PREFE
RENCIAIS «ao portador», que a Assembléia Geral 
Extraordinária realizada no_ dia 10 de outubro de 
1963, aprovou a CONVERSÃO das referidas ações, 
de «ao portador» em «nominativas».

Assim, convida os atuais portadores de Ações 
da referida Classe a apresentarem à Agência do 
NOSSOBANCO mais próxima do seu domicílio, as 
respectivas CAUTELAS, a fim de serem substituí
das por «nominativas».

U prazo máximo para a conversão das ações 
será até no ato do recebimento do seu 3U dividen
do, relativo ao 2o semestre de 1963, cujo pagamen
to terá início, em tôdas as Agências do Banco, á 
partir de 10 de janeiro de 1964.

As Cautelas de Ações Preferenciais que não 
forem apresentadas até 15 de março de 1964, pa
ra substituição, ficarão sujeitas, quando do rece
bimento dos dividendos a elas atribuídos, ao des
conto do Imposto de Renda e adicionais como «ao 
portador», sem opção para identificar se.

A entrega das Cautelas, para a necessária su
bstituição, poderá ser feita a partir desta data.

Londrina, 28 de dezembro de 1963 

A DIRETORIA
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Juízo de Direito da Comarca de São Joaquim
Edital de Citação - com o prazo de trinta dias

O doutor Rafael Ribeiro 
Pinto, .Juiz de Direito da 
Comarca de São Joaquim, 
E6tado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

Faz saber, a todos quantos 
o presenie edital de citação, 
com o prazo de 30 dias vi
rem ou dêle conhecimento 
tiverem, que por parte de 
Teodoro Pereira da Cruz, 
brasileiro, viuvo, proprietá 
rio, domiciliado e residente 
no distrito de Urupema, nes
te município e comarca, por 
intermédio do seu procurador 
advogado dr. José Alencar 
do Amaral Velho, foi reque
rido ação de usucapião de 
uma gleba de terras de cam
pos e matos, com a área su
perficial de I58.000m2. (cento 
e cincoenta e oito mil me
tros quadrados), situada na 
fazenda «Divisa», distrito de 
Urupema, confrontando: ao 
norte, com terras de Antonio 
Martins de Azevedo, ao sul, 
com terras de Nestor Farias 
Muniz e a estrada geral de 
Santa Izabel à Urupema, ao 
leste com terras de Fulvio 
Pereira de Melo e ao oeste 
com terras de Antonio Bor
ges de Melo. E. para que 
chegue a > conhecimento de 
todos, mandou expedir o pre
sente, que será publicado 
uma vez no «Diário da Jus
tiça», tres vezes no jornal 
«Correio Lageano» e afixado 
no lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade de São 
Joaquim, aos desessete dias 
do mês de Janeiro do ano 
de mil novecentos e sessenta 
e quatro (1964). Eu, Sebastião 
de Souza Vieira, escrivão, 
datilografei e subscreví.

O Juiz de Direito:

Rafael Ribeiro Pinto

dentes neste município de 
São Joaquim, por intermédio 
de seu procurador dr. Sady 
Rodrigues, foi requerido a- 
ção d9 usucapião de um ter
reno que mede duzentos e 
quarenta mil metros quadra
dos (240.000m2.), em comu
nhão com terras do reque
rente, cuja confrontação ge
ral é a seguinte: com terras 
d e José Palma, Conrado 
Dom do Amaral, Antonio Fer
nandes ou quem Je direito, 
Elias Ricardo Demeciano e 
com terras dos requerentes, 
situada na fazenda Varginha. 
no 1 ' distrito deste munici- 
pio. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, man
dou espedir o presente, que 
será publicado uma vez no 
Diário da Justiça», três ve 
zes no jornal “ Correio La
geano” e afixado no lugar 
de costume. Dado e passado 
nesta cidade de São Joaquim, 
aos desesséte (17) dias do 
mês de Janeiro do aoo de 
mil novecentos e sessenta e 
quatro (1964). Eu, Sebastião 
de Souza Vieira, escrivão 
do civel que datilografei e 
6ub6crevi.

O Juiz de Direito:

Rafael Ribeiro Pinto

ras de Aristides Hugen, numa 
extensão de 28f>m. e por 
fim, com terras de Aristides 
Hugen, numa extensão de 210 
m.. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, man
dou expedir o presente, que 
será publicado uma vez no 
“ Diário da Justiça” , tres vezes; 
no “Jornal Correio Lageano’’ i 
e afixado no lugar decostu-' 
me. Dado e passado nesta ci
dade de São Jaoquim, aos 
dezesséte (17) dias do mês de 
Janeiro do ano de mil nove
centos e sessenta e quatro 
(1964). Eu, Sebastião de Souza 
Vieira, escrivão, datilografei 
e 6ubscrevi.

0  Juiz de Direito:

Rafael Ribeiro Pinto.

bastião de Souza Vieira, es 
crivão, datilografei e subs 
crevi.

O Juiz Je Direito;

Rafael Ribeiro Pinto.

O doutor Rafael Ribeiro 
Pinto, Juiz de Direito da 
Comarca de São Joaquim, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei etc.

Faz saber, a todos quantos 
o presente edital de citação, 
com o prazo de 30 dias, v i 
rem ou dele conhecimento 
tiverem, que por parte de 
Vidalvino de Souza Cordova 
e sua mulher, brasileiros, ele 
criador, ela de ocupação do
mestica, domiciliados e resi-

0 dr. Rafael Ribeiro Pinto 
Juiz de Direito da Comarca 
de São Joaquim, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faz saber, a todos quantos 
o presente edital de citação, 
com o prazo de trinta dias, 
viren ou dele conhecimento 
tiverem, que por parte de 
Orandina Inacia de Figueire
do, brasileira, casada, do lar, 
domiciliada e residente na lo
calidade de Arvoredo, neste 
Município e comarca, por 
intermédio de seu procurador 
e advogado dr. José Geraldo 
Batista, foi requerido ação 
de usucapião de uma gleba 
de térras com a área super
ficial de vinte e nove mil e 
duzentos metros quadrados 
(29.200m2.), situada na fazen
da “Arvoredo", no 1' distrito 
deste município, em forma de 
triângulo, confrontando por 
um lado, com terras de Alta- 
ir Cândido de Figueiredo, 
Uma extensão de 397m linea
res, por outro lado com ter-

O doutor Rafael Ribeiro 
Pinto, Juiz de Direito da 1 
Comarca de São Joaquim, 
Estado de Santa Catarina, j 
na forma da lei, etc.

Faz saber, a todos quantos 
o presente edital de citação, 
com o prazo de trinta dias, 
virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por parte de 
Joaquim Jesus Padilha, bra
sileiro, casado com separa- 

1 ção de bens, domiciliado e 
residente neste município de 
São Joaquim, por intermédio 
do seu procurador advogado 
dr Ruben Furtado, foi reque
rido ação de usucapião de 
uma gleba de terras de cam
pos e matos, com área su
perficial de setenta e -cinco 
mil metros quadrados (75.00U 
m2), situada no lugar “ Pesse- 
gueirinho”, na fazenda “ Boa- 
va”, neste I o distrito de São 
Joaquim, confrontando: por 
um lado com terras de Ma
noel Amancio Padilha, por 
outro, com terras de João 
Tomaz de Oliveira, por ou
tro, com terras de sucesso
res de Francisco Tomaz Bor
ges, e, por outro com o rio 
Invernadinha. E, para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, mandou expedir o pre
sente, que será publicado 
uma vez no ‘ Diário da Jus
tiça” , trêz vezes no jornal 
“Correio Lageano" e afixado 
no lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade de São 
Joaquim, aos desessete (17) 
dias do mês de janeiro do 
ano de mil novecentos e ses
senta e quatro (1964). Eu, Se-

O dr. Rafael Ribeiro Pinto, 
Juiz de Direito da Cornar 
ca de São Joaquim, Esta 
do de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber, a todos quantos 
o presente edital de citação 
com o prazo de 30 dias, virem, 
ou dêle conhecimento tive
rem que por parte de Antô
nio lnocencio Cardoso, Libo 
rio Tomé Machado, Maria 
Inacia de Souza e Tereza 
Inácia de Souza, brasileiros, 
proprietários, domiciliados e 
residentes neste municipio e 
comarca por intermédio do 
seu procurador e advogado 
dr. Henrique Helion Velho 
de Cordova. foi requerido 
ação de usucapião de uma 
gleba de terras de campos e 
matos, com a área superfi 
ciai de um milhão quatro
centos e quarenta mil me 
tros quadrados (1.440 00 ) m2.).

situada na fazenda “Boava'‘ 
no l u distrito deste munieinj' 
confrontando: com terras h° 
Laudeiino Coral, Manoel Ch* 
cuta, Liborio Tome Machado' 
Jarbas Amarante Ferreira 
com a estrada geral Sâ 
Joaquim-Boava e com terra* 
de Antonio lnocencio Cardo 
so, senco que Antonio iDo 
cencio C a r d o s o  reqiipi 
300.000 ra2.; Liborio Tom! 
Machado requer 420.000 mi- 
Tereza Teodora de Souza re
quer 360.000 m2 . e Maria iDa. 
cia de Souza requer 36oooq 
m2. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, man
dou expedir o presente, que 
será publicado uma vez oo 
“ Diário da Justiça, tres vezei 
no jornal “ Correio Lageamv 
e afixado no lugar de jcostu 
me. Dado e passado ’ nesta 
cidade de São Joaquim, aos 
desessete dias do mês de 
Janeiro do ano de mil no 
vecentos e sessenta e qua- 
tro (1964). Eu, Sebastião de 
"ouza Vieira, escrivão, dati
lografei e subscreví.

O Juiz de Direito:

Rafael Ribeiro Pinto.
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é «SOCIETY»
J. H. apresenta

a  sociedade em revista

Ecos do « Keveillon » do Clube 14 de Junho Retornando com mais
esta edição, o colunista 
antevê sucesso absoluto 
o Sarau que o Clube 14 
de Junho promoverá lo
go à noite nos amplos 
salões sociais, com a in
ternacionalmente famosa 
orquestra «Cassino de Se- 
villa».

— x —

- Para ter uma idéia 
mais concreta do que 
será a grande promoção 
de boje, devo dizer que 
tôdas as mesas estão 
vendidas e os associados 
do 14, mais uma vez di
rão presente neste acon
tecimento que precede o 
Reinado de Momo.

Relembrando o grandioso «Reveillon» que o Clube 14 de Ju
nho ofereceu aos seus associados, nossa objetiva colheu este 
significativo flagrante no momento em que a Srta. Salete Chia- 
radia após receber a faixa de rainha, era cumprimentada por 
sua antecessora Srta. Tania Ferreira. Vemos ainda as Srtas. 
Naira Valente, e Regina Narcizo atuais princesas e as Srtas 
Yara Bianchini Avila e Nara Yone Lopes, ex-princesas.

G e n t e  & .  N o t í c i a s

Dando uma circulada entre nós, o ilustre ca 
sal Sr. e Sra. Dr. Sálvio Arruda (Diná), residentes 
em Pôrto Alegre.

— x —

De Camboriú, regressou em companhia de 
seus familiares, a elegante Sra Scylla Baggio, es
posa do Sr José Baggio, diretor dêste Jornal.

— x —

Depois de uma rápida permanência na capital 
do Estado, retornou o jovem arquiteto Moacyr 
Novelletto, um, dos partidos mais cobiçados de 
Lages.

— x —

O jovem odontologista Enio Schmidt, iniciará 
suas atividades profissionais nesta cidade, mon
tando seu gabinete dentário à Rua Aristiliano Ra
mos. Votos de pleno êxito.

—  x —

Procedente da capital Paulista, revendo ve
lhas amizades, o jovem Hortêncio Arruda Goulart.

—  x —

Estão passeando pela Guanabara as elegantes 
senhoritas Maria Angélica e Maria Helena Gosta. 
Desejo feliz estada na cidade maravilhosa.

— x —

A cegonha visitou na quarta feira o lar do 
Sr. e Sra Dr. Amo Arruda, (Mana Ines) enrique, 
cendo o com uma robusta menina que ®var 
nome de Maira Inês. Ao noticiar este aconteci
mento levo até o ilustre casal meus sinceros vo- 
tos de felicidade.

— x —■

m k ' Ha Praia de Camboriú, regressaram 
os jovens Odeímiro Mezzalira e Anizio Martins.

—  X —

Dr. U
de Junho. __ __

do da^Srfa.^Taoi^^erreimJmjm^^^lovem Laeíio 

Bianchini Avila, dia 6 des

— x —

ü cronista deve ressal
tar a atuação da direto 
ria do Clube 14, em pro 
porcionar ao «Society» 
lageano, promoções dife 
rentes, compatíveis com 
seu alto gabarito social, 
de maneira a dar conti
nuidade aos principios 
a que se destina àquela 
sociedade.

— x —

O colunista deverá 
viajar na tarde de hoje 
para a cidade de Vaca
ria. afim de participar do 
enlace matrimonial do 
bom amigo Dr. Nilson 
Campos com a Srta. Ve
ra Regina Branco. Tra
dicionais famílias de La
ges e de Vacaria, esta
rão reunidas hoje. duran 
te as cerimônias matri
moniais, Vera Regina- 
Nilson. Figuras das mais 
destacadas ua nossa so
ciedade estarão presen
te neste acontecimento 
social de 1964.

A União l.ageana dos 
Estudantes e a sociedade 
carnavalesca Bola Preta, 
realizaram sábado que 
passou, nos salões do 
Clube 14, seu tradicional 
«Grito de Carnaval» re
petindo o êxito dos anos 
anteriores.

— x —

No «Sayonara», o colu 
nista em companhia do 
Dr. Renato Valente e do 
Sr. Aureo Dirceu Neves 
trocava idéias sôbre a 
possibilidade de realizar 
nesta cidade no próximo 
mês de abril uma gran
de promoção, nos mol-

Carnaval, Piscina e Verão
A agremiação mais fechada de Lages, Serra

no Tenis Clube, promoverá durante o reinado de 
Momo, dois bailes carnavalescos e uma tarde in- 
íanto juvenil, estas promoções acontecerão nos 
dias 8, 10 e l l  de fevereiro respectivamente. As 
mesas estão à venda na secretaria do Clube e 
obedecerão o critério de sorteio.

— x —

Por outro lado, o Clube 14 de Junho, também 
brindará seus associados com tradicionais festejos 
carnavalescos e pelo que tudo indica repetirá o 
sucesso dos anos anteriores, nois, tôdas as mesas 
estão vendidas.

Fala-se cora insistência na construção de uma 
piscina térmica externa no Clube 14.

— x —

A melhor pedida para os fins de semana é 
comparecer no Serrano TeniS Clube e banhar-se 
nas águas da piscina.

— x —

A jovem guarda do «Mais fechado, continua 
prestigiando-o e fazendo «VVeek-end». O colunista 
anotou a presença das Srtas. Naira Valente, Yara 
Bianchini Ávila, Salete Chiaradia, Terezinha Si- 
mão e Tania Ferreira, sempre escoltada pelo seu 
noivo Laeiio.

— x —

A diretoria do Clube 14 jà escolheu a Rainha 
do Carnaval e suas priucesas. A  nova soberana 
de 1964 é a Sita. Hilda Vieira e as Srtas. .lane 
Paim Costa e Mari Paim Costa us princesas. Vo
tos de profícuo reinado.

Cel Floriano Mõller o grande anfitrião 

desle início de 1964

Irmanados por velhos laços de amizade e trabalho, o 
ilustre militar Cel. Floriano Mõller, comandante do 2’ Bata
lhão Rodoviário homenageou sabado próximo passado no 
Clube de Oficiais daquela unidade, o Gil. Juan Manuel Ca- 
reaga e sua comitiva, que integram a missão militar Para
guaia que ora visitam o nosso País e especialmente a brio
sa Corporação do Batalhão Rondon, de nossa cidade.

A recepção que o comando do ?' Ba talhão Rodoviário 
ofereceu aos militares Paraguaios, constou de um coquetel 
e posteriormente de um jantar americano, ocasião em que 
foram oferecidos valiosos presentes aos oficiais das Forças 
Armadas do vizinho País.

Ao registrar este acontecimento, o colunista cumpri
menta o Cel. Floriano Mõller, perfeito anfitrião, que tudo fez 
no sentido de proporcionar aos visitantes e convidados es
peciais, o máximo de fidalguia e cavalheirismo.

O clichê fixa o momento em que a Sra. Guilherminu Mõller 
progenitora do Cel. Floriano Mõller, Comandante do 2°  Bata
lhão Rodoviário, fazia entrega de um souvenir ao Gal. Juan 
Manuel Careaga, vendo-se ao fundo o Revdo. Frei Bernardino 
Bortolotti, representante do Bispado da Diocese, o major 
Carlos Aloisio Weber da missão militar e outros.

des da que foi realizada 
anteriormeute no Clube 
r  de Julho, o concurso

para a escolha da mais 
bela Lageana. Em outras 
edições comentarei.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Lages’- SC -1 * 2 64 € G P P E IG  E A G E A ^ C
•

4a pagj, a

Continuação da última pagina

O flagrante nos oferece o momento, quando o Tte. Cel. 
('lavo Pereira Estrela, Sub-Comaudaute do Batalhão Rondon, 
em nom- dêste, oferecia uma rica lembrança ao General de 
Brigada D nn Hypolito Viveros, Comandante do Colégio Mili
tar do Paraguay, vendo-se ao fundo o Major Carlos Aloísio 
Weber. da Missão Militar, Dr. José Pedro Mendes de Almeida, 
Juiz de Di.eilo da 2a Vara da Comarca Dr. Arou Kipel e Frei 
Bernardino Bortolotti, representante do Bispado da Paróquia.

Da mesma forma des 
tacamos a presença do 
Exmo Sr. Gen Dom Hipó 
lito Viveros Cml do Co
légio Militar e, entre os 
Cmts da Unidade, o Cel 
Dom F é l i x  Espíndola, 
nosso Ajudante em As
sunção por ordem geral 
do Cmt de Engenharia das 
FF A a  do Paraguay, um 
dos heróis do Chaco e 
da Vitória de Boquerón, 
nosso particular amigo e 
figura destacada por sua 
inteireza moral e probi
dade de caracter, um 
verdadeiro s o l d a d o  e 
chefe em sua completa 
acepção e a quem pedi
mos permissão para dar 
o tratamento de Dom,

pois é um autêntico Ca
ra í.

Aos meus amigos bra
sileiros quero explicar 
que, no ambiente social 
paraguayo, o tratamen
to Dom revela distinção, 
sendo o ponto mais alto 
de uma hierarquia moral, 
como nos explica o es- 
ciitor lusto Pastor Be- 
nitez. É Dom, em caste
lhano, como seria Caraí, 
em guarany. Caraí. Dom, 
pode ser o Presidente, 
ura médico, um professor, 
um sapateiro, desde que 
preencha certas qualida
des de distinção moral. 
Se não preenche, pode 
escalar as mais altas po

Atacado e Vareio

Gene'os alim entioios -  Con
servas- Eebídas em geral etc-
Distribuidor exclusivo dos famosos 

produtos Bela Vista

Avenida Cam ões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

sições políticas, mandar, 
enriquecer-se, mas nun
ca meiecerá do para
guayo o tratamento de 
Dom.

i Feito este parêntesis, 
'esta digressão, queremos 
|lembrar a .presença do 
Cel Porfírio Pereira, Cmt 

|de Unidade das mais va
lorosas, o 4' Batalhão de 
Engenharia, que tivemos 
oportuiii ade de visitar 
em Horqueta e que fi
camos admirando pela 
sua capacidade de Co
mando, seu valor técni- 

Ico-proíissional, um au 
teutico impulsionador de 

I homens á testa da cons 
trução da estrada Con- 

Icepción-Puerto Caballero 
(Ponta-Porã) e assim um 
a um citaremos, o Ma
jor Vicente Habito e Ho 
sário Ochipinli Hivela, 
já nossos conhecidos.

Tivemos a satisfação 
de visitar Assunção e 
duas da* Unidades de 
Engenharia Paraguaya, 
a convite do Geu Cmt 
da Engenharia e a seguir 
Unidades e estabeleci
mentos a que se associa
ram o Sr. Gen Hipólito 
Viveros, Cmt do Colégio 
Militar e o Sr Gen Leo- 
degar Cabello, M.nistro 
da Defesa. Depois de 
uma talada de uma se
mana compreendemos o 
sortilégio da terra gua
rany, as fôrças cósmi
cas e telúricas que a- 
traem o alienígena, que 
tomaram o grande Pre
sidente Aigenuno Domin
gos Faustiuo Sarmiento 
prisioneiro voluntário do 
Paraguay, o qual, regres 
saudo a Bucuos Aires, 
voltou ao Paraguay pa
ra ir morrer em Assun
ção. Êsse povo admirá
vel soube retribQir-lhe o 
amor e o carinho dispen 
sados.

I
Magia e feitiço que 

também nos atraíram e 
nos prenderam para sem 
pre a gente guarany, foi 
porque também fomos 
absorvidos Ipelas forças 
telúricas e humanas que

asseguram a perenidade 
do Paraguay.

E convivendo como 
povo tão bom e hospita-
l e i r o ,  experimentamos
uma satisfação íntima 
de bem estar, e nos sen 
timos a vontade p a r a  
expressar o nosso gran
de contentamento e m 
receber tão ilustre comi 
liva.

Fazemos votos de que 
esta passagem por nossa 
Unidade acrescente um 
novo marco na união da 
Engenharia das Forças 
Armadas de nossos paí
ses, vinculadas que estão 
pelo mesmo espírito pa 
triótico de pugnar pelo 
desenvolvimento d a s  
Pátrias irmãs.

A Ustedes, Senhores 
Generais Careaga e Vi
veros, ao Cel Espíndola, j 
e a todos os integrantes 
de sua comitiva, a nossa

saudação fraternal 
amiga, envolta na noS8a
mais fecunda e 
amizade.

sincera

Salve a Engenharia pa.
raguaia.
Salve as Fôrças Arma. 
das da Hepública para. 
guaia.»

Ainda no dia 25, J  
convite da União Lagea. 
na dos Estudantes, â coi 
raitiva compareceu ao li 
de Junho, onde assistiu 
a uma reunião dançante, 
tendo sido homenagea
dos os seus componen
tes.

No dia 26 pela manhã, 
a comitiva deslocou-se 
pela BH-2 para a cidade 
de Vacaria, onde visitou 
as obras a cargo do 3» 
B Rv e assistiu as festi
vidades do 5o Rodeio 
Crioli», realizado naquela 
cidade.

\ emos no clichê acima a exma sra d. Ledy Estréia, di
gna esposa do Tte. Cel. Olavo Pereira Estréia, Sub-Cmt. do 
Batalhão Rondon, quando efetuava a entrega de um mimo ao 
General de Brigada Dom Hypolito Viveros, Comandante do 
Colégio Militar paraguaio, observando-se ainda no flagrante o 
Revdo. Frei Bernardino Bortolotti, representante do Bispado 
Diocesano e o Dr. Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito

da I a Vara.

Bar e Confeitaria Sayonara
Rua Marechal Oeodoro, 13 (Ditos)

L A G E S —  o  — Santa Catarina

Para as suas refeiçíes
VA AO

I I

0. po-nta pleÇeúda. pa*a ieu patada*.

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

b a ir r o  c o r a l

Lages , — Santa Catarina

Equipada com os modernos maquinários SIAM

-  Pães quentes à toda h o r a -

BIS F R in «S - 1B O LA C H A S  - DOCES  
FRIOS - C O N S E R V A S  ETC

— 118 Correia Plnt°. 41 — LAGES — Santa Catarina
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Conforme foi ampla
mente programado, rea
lizou-se nos dias 13, 14 
e 15 de Janeiro p. p., no 
Ginásio Agrícola Caeta
no Costa, um Curso de 
Especialização Agrícola, 
promovido pela podero

sa organização nacional 
M a s s e y - Fergu- 
son do Brasil S./a , em 
colaboração com a sua 
concessionária local, a 
conceituida firma Serra
na Ltda.-Veículos e Má
quinas, à cuja testa en-

ÜH1S

• f »
t i

#

p

C clichê fixa o possante trole do M assey  
i* erguson do Brasil S A. que conduziu em seu 
bôjo todos os maquinário3 e implementos a  
gricolas destinados à  realização do Curso de 
Especialização Agricolc, realizado há pou

cas sem anas no Ginásio Agrícola  
Caetano Cesta

i
s m è # » i

O flagrante nos apresenta uma demenstrer 
ção com um pá carregadeira, cujo m aquiná- 

rio é movimentado através de um trator

contram- se os seus di
nâmicos diretores. Srs. 
Dario Todeschini e Odi 
Cherubini Tomedi.

Referido Curso de Es
pecialização Agrícola, foi 
coroado de inteiro êxito, 
haja visto a considerável 
quantidade de pessoas 
interessadas que compa
receram àquele local, 
pessoas estas de nossa 
cidade e de Municípios 
viziuhos. ávidas por co 
nbecerem o s modernos 
maquinários agrícolas, 
fabricados pela Massey- 
Ferguson do Brasil S/A, 
firma que já se tornou 
tradicional no aperfeiçoa
mento de materiais agií- 
colas e os últimos pro
cessos introduzidos em 
seus produtos.

Com a finalidade, de 
que êsse Curso alcanças
se os seus reais objeti
vos em nossos meios a 
Massey-Ferguson do Bra
sil S/A, deslocou para a 
nossa cidade um ;trole 
totalmente equipado com 
todos os maquinários e 
utensílios indispensáveis 
à realização do mesmo, 
transformando o numa 
verdadeira escola vo
lante.

Dito trole conduziu pa
ra a nossa cidade um 
trator plantadeira. ara
dos, grade, cultivador 
dianteiro e trazeiro, per
furadores de sólo, se- 
meadeiras, arados de ai- 
veca, esparramador de 
calcáreo, carregador de 
caçamba dianteiro e ou
tros maquinários.

Especialmente para di
rigir o Curso de Espe 
ciaüzação Agrícola e em

permanente contacto com 
os Srs. Dario Todeschini 
e Odi Cherubini Tomedi, 
esteve em nossa cidade 
o Sr. Aldo Raso, Super
visor da Secção de Trei
namento e Vendas da 
Massey-Ferguson do Bra
sil S/A, que se fazia a- 
companhar também de 
uma equipe de instruto
res.

Com isso, a Massey 
Ferguson do Brasil S/A, 
procurando propagar as 
últimas inovações intro
duzidas nos afamados 
produtos de sua fabrica 
ção, vem movimentando 
êsses Cursos de Especià 
lizações Agrícolas em to
do o Brasil, colab >rando 
com os seus distintos 
concessionários e clien
tes, dando aos mesmos

tôda a assistência indis
pensável, não só com 
instruções técnicas, como 
também em peças e a- 
cessórios.

Regosijamo-nos destas 
linhas com a valorosa 
organização Massey-Fer- 
guson do Brasil S/A, pe
la realização dêste pre
cioso Curso de Especia 
lização Agrícola, cuja ini
ciativa veio de encontro 
aos seus inúmeros clien
tes radicados nesta re
gião, e aprestamos 
também para congratu
larmos com a alta dire
ção da Serrana Ltda. — 
Veículos e Máquinas, que 
durante o transcurso da- 
quêle curso, emprestou a 
sua decidida colabora
ção para o seu verda
deiro sucesso.

Grupo de instrutores e pessoas que partici
param  durante três dias do Curso de Espe
cialização Agricola, promovido pela M assey- 
Ferguson do Brasil S/A em colaboração com 
a Serrana Ltda - Veiculos Máquinas, con

cessionária daquela organização em 
nossa cidade

li i«*3 i n i u  i— A.-) « i— ■»>— • «  —------------------------------------

Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalte
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do frete

C e r v e j a r i a  S e r r a ma l t e  Ltda.
Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773- Getúlio V argas - Rio Grande de Sul 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Fone 557 - Lages - Santa Catarina

Cervejas: Drcnenbier

Fabricantes dos renomados produtos:

Dilsen
Elefante

M a lzb ie r
Dit n la

C e f r í a e r a n t e s :  e u a r a n á
Acua Tônica

Laranlada
Xcda Eim cnada

Cascsa

Distribuem  ainda. Afluar€jente e v in h e

p treeas rápidas a domicilio —  Adquiram os famosos produtos Serramalte e 
e certifiquem-se dos seus prêços compensadores.
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oiiiUirOU O NOVO ASTRO
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Obser.e e adm

W I, 2 6 0 0  aS °  C° niàT  qüe éle ° ' erece V ° «  -  convencera ^ u e  „ £ „
•Mys 2600  e o ma.s luxeos^e perfeito carro de classe até hoje produaido no p a t

2600
um  carro a rigor

PEQB UMfl DEMONSTRAÇÃO EM Concessionário exclusivo:no ^auuoivu.

Agência Planaltina de Veículos S/A ^
A.enida Presidente Vargas, 1898 End.Jel. Pl.naltina - Fone 444 

Caba Postai. 333 w
LaSes ~  Santa Catarina

Prassarne o Tor- 
aeio João Carlos 

leão Filho
O Torneio João Carlos 

Leão folho, terá sequên
cia no dia de raaanã 
com a realização de sua 
2‘ rodada e que inclue 
o cotejo entre as equi pes 
da S. E. R. Olinkraft e 
do S.C. Internacional res
pectivamente compeão e 

i vice campeão da última 
temporada.

| O Olinkraft já estreou 
no citado torneio ven
cendo o Guarany no úl
timo domingo pelo esco
ro d e ! a 0, enquanto 
qup o colorado fará nes
sa ocasião o seu debut.

Levando em conside 
ração os fatores campo 
e torcida, já que o jogo 
será realizado em Igaras, 
o quadro do Olinkratf é 
considerado o favorito 
da contenda.

Srca Íris x 
Videirense

Sensacional prélio a- 
mistoso inter • municipal, 
será realizado amanhã 
no Estádio Municipal Vi* 
dal Ramos Junior, reu
nindo as equipes do Ar
co íris de nossa cidade 
H da A. A. Videirense, 
da cidade de Videira.

I íNeste amistoso, era 
que o Arco íris fará a sua 
primeira apresentação 

em 1964. deverá realizar 
varias estréias em seu 
elenco, testando assim a 
sua equipe para o pró' 
ximo campeonato cita- 
dino.

Lages - SC -1 - 2-64 <1 fD D C H j 6a pagina

Guarany (local) x Rodoviário de Vacaria
Está determinado pa

ra hoje à tarde no 
Estádio Municipal Vidal 
Ramos Junior, a reali

zação do cotejo amisto

so inter estadual, reunin

do as equipes do^Guara-

ny local e do Rodovi i- 

rio da vizinha cidade 

de Vacaria.

/ H ê c r c  T r a t o r  M  I  A I  B A
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

PRESTA SERVIÇOS DE:

Alt AR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR. PULVERIZAR

PUXAR. AGUA MOVER M OINHO, 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA, 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENA3 A QUAPTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Exclusivo:

VICENTE PASCALE 

Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 

Fone 228 -  LAGES -  SC.

Lei Federal N 4299. de 23 de dezembro 
de 1963, publicada no Diário Oficial da

União* de 10 de Janeiro de I964.

“ Altera o Decreto-Lei n 915, de 1 de Dezembrode fgou 
retificado pelo Decreto lei n 1061 de 20 de Janejf( 
de 1939, que dispõe sôbre o imposto de vendas e con
signações, define a competência dos KstaJos para a 
sua cobrança e arrecadação e dá outras providências

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:
Art 1 - - O Imposto sôbre vendas e consignações, 

que se refere o artigo 19 n. IV. da Constituição Federal, a 
devido no lugar em que se efetuar a operação.

§ 1- - Considera-se lugar de operação onde se encon
trar a mercadoria na ocasião da venda ou consignação 
Ouando o objeto do contrato fô_r produto agrícola, pecuá
rio ou sxtrativo sôbre a operação de venda ou coi

trar a mercadoria na ocasião da venda
o objeto do contrato fôr produtu ngneota, pecuá 
xtrativo sôbre a operação de venda ou consigna, 

çâo para fora do Estado, incidirá a tributação do Estado 
- ■ ■ g d  consignada.em que foi produzida ou

§ 2 - No caso de venda ou consignação, de produtos 
agrícolas, pecuários ou extrativos, destinados à exportação 
para o exterior, o imposto será devido exclusivamente ao 
Estado de que originarem, mesmo que tais produtos sofram 
no Estado de que se forem exportados beneficiamento, ljgà 
ou manipulação que lhes altere a natureza.

Art. 2 - Ficam revogados os decretos leis n 915, de 
1 ’ de dezembro de 1938, e 1061, de 20 de Janeiro de 1939

Brasília, em 23 de dezembro de 1963, 142' da Indepen
dência e 75 da República.

(ass) João Goulart
Ney Galvão ».
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Industria e Comércio de Madeiras S. A.
Senhores Acionistas R E L A T Ó R I O

o Balanç^Geral^1 Confa ^ gai8 £ estatutárias. apraz-nos, com este, submeter à vossa apreciação e julgamento*
exercício encerrado em 3o de8etembroedeai963PareCer d° Conse ho Fl8Cal e demais documentos relativos aos atos sociais do

satisfatório ^a^esoeito rin^nm^/w10̂ 11!08 J* Y088a disposição bem demonstram que o resultado do exercício foi plenamente 
quê em r e ia tó o Io S e S p S ^ S ? I? j f lent0 de8Íavoravel do meroado em geral, especialmente do platino, em consequência do 
teriòr e 1.300%  para o mèrcado^ men0S CerCa de 5000000 de pés quadrados de P ^ °  serrado para o Ex-

restais nofp^porcIõnL^um  deve'8e’ indubitavelmente- à ProduÇâo PróPria- ««Jm  reservas flo-

esclarecimentos1 resumo’ 0 ^ue nos cumpria relatar. Entretanto permanecemos ao vosso inteiro dispôr para quaisquer outros

Itajaí, 30 de setembro de 1963

Ourival Cesário Pereira — Diretor - Superintendente Eduardo Santos Lins — Diretor - Jurídico

Nicácio Seára Heusi —  Diretor - Gerente Guy H. R. da Fonseca - Diretor - Gerente

BALANÇO ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 1363 

A T I V O
IMOBILIZADO

Imóveis e Benfeitorias, Edificios e Dependencias, Instalações e Obras e Melhoramentos 

ESTÁVEL

Móveis e Utensílios, Máquinas e Acessórios, Veículos, Ferramentas e Semoventes

DISPONÍVEL 

Caixa e Bancos

REALIZÁVEL

Madeiras, Óleo de Sassafrás, Pasta Mecânica e Papelão, Almoxarifado, Títulos a Receber, Títulos em Cobrança, 
Devedores em Contas Correntes, Reserva Florestal, Veiculos a Venda, Títulos e Documentos, Escritura a Receber, 
Adicional Restituível, Empréstimo Público de Emergência, Retenção de 2% Bco. do Brasil S. A. — Cta. Financia
mento Exportação CCEM e Participações

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

Titulos Endossados e Ações em Caução

57.489.225,90

193.938.718,40

30.842.107,80

P A S S I V O
n A o  e x i g i v e l

Capital
Fundos de Reserva

EXIGIVEL A CURTO E LONGO PRAZO

Credores em C/ Correntes, Títulos a Pagar, Bancos Credores, Arrecadações p/ Conta de Terceiros, Comissões a 
Vencer, Contas a Pagar, Adiantamento sobre Contratos de Cambio, Dividendos a Pagar, Gratificações a Pagar, 
Banco do Brasil S. A. — Cta. Financiamento Exportação e CCEM

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

Endossos para Descontos e Caução da Diretoria

795.533.515.00

154.548.119.00 1.232.351 6S6,10

500.000.000,00
136.265.667,30

441.537 899,80

154.548.119,00 1.232.351.686,10
Itajaí, 30 de Setembro de 1963

Ourival Cesário Pereira — Diretor - Superintendente Dr. Guy Harry Raymond da Fonseca — Diretor - Gerente

Dr. Eduardo Santos Lins — Diretor - Jurídico Nicácio Seára Heusi — Diretor - Gerente
Elias F. Krieger —  Técnico em Contabilidade Reg. D. E. C. - Nr. 89.851 — Reg. C. R. C. Nr. 0.983

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE «LUCROS E PERDAS», NO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 1963

D E B I T O
n nootna HP fabricação Fundo de Reserva Legal, Fundo de Depreciações, Fundo p/ Devedores Duvidosos,

S a r a  s *  í s a t «»«—  *
C R E D I T O

Madeiras Óleo de Sassafrás Pasta Mecânica e Papelão, Rendas Diversas, Fundo p/ Devedores Duvidosos - Reversão, Filiais

Itajaí, 30 de Setembro de 1963

Ourival Cesário Pereira -  Dlre.or ■ Superioteudente 

Dr. Eduardo S .u .o , Lius -  Diretor - Jurídico

Contas de Lucro

‘408.223.066,10

908.223.066,10

Dr. Guy Harry Raymond da Fonseca —  Diretor - Gerente 

Nicácio Seára Heusi — Diretor - Gerente 

Elias F K rieger__Técnico em Contabilidade Reg. D.E.C. Nr. 89.851 - Reg. C. R. C. Nr. 0.983

p a r e c e r  d o  c o n s e l h o  f i s c a l

, a membros do Conselho Fiscal da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS S .A . reunidos na sé- 
Os abaixo assinados, nesta data, o Balanço Geral, Inventários, Conta de «Lucros e Perdas», Relatório da Dire-

de da sociedade, tendo exajr nje’s foram apresentados, relativos ao exercício encerrado em 30 de Setembro de 1963 e, ten
taria e demais documentos Q solicitadas, são de parecer que referidos documentos espelham a verdadeira situação da 
do recebido todas as iniormaç resolvem aprová-los sem restrições e encaminhá-los à aprovação da assembléia ge-
sociedade na data s u p r a da pâ a tal fim.
ral ordinária a ser convocaaa p Itajaí, 30 de dezembro de 1963

^ctércio Mauro Malburg
Erico Schefíer João P«ry Brandão
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O clichê fixa o momento cm que o Cel. Fioriano Moller, brio
so e culto Comandante do 2 Batalhão Rodoviário, pronun 
ciava o seu discurso de saudação à missão militar paraguaia 

por ocasião da recepção realizada no Clube dos Oficiais 
daquela Unidade

A fotogravura nos apresenta o instante em que o Cel. Floria- 
no Moller, Comandante do 2' Batalhão Rodoviário, oferte a 
uma recordação ao Gal. Juan Manuel Careaga, Comandante 
das FF AA  do Faraguai,vendo-se ao fundo o Major Carlos Aloí-
sio Weber, da Missão Militar, c 
Almeida, Juiz de Direito da 2a

Estiveram etn visita, 
nos dias 25 e 2fi do cor 
rente mês, aos trabalhos 
de construção do Tron 
co Principal Sul. a car 
go do 2 Batalhão Bodo 
viário, uma comitiva coos- 
tituida dos seguintes O- 
íiciais paraguaios: Uen 
Bda Dom Juan Manuel 
Careaga, Cnit da Eng 
das FEAA do Paraguai; 
Gen Bda Dom Hypolito 
Yiveros, Comandante do 
Colégio Militar; Cel Felix 
Eftpinola, Cmt do 5 BE; 
Ten Cel Poifirio Pereira, 
Cmt do 4' BE; Maj Val- 
dis A:za, Cmt do 2 BE; 
Maj Roberto Knofel 
lmaver, Cmt do 1; BE; 
Maj Juan Vicente Habi
to, Cmt do üest Carayaó 
Maj Heurique Duarte, 
Maj Rosário Ochipinti, 
Ten Carlos Caravele, e 
Ten Victor Flores. Acorn- 
pai liando a comitiva a- 
c:ma, encontravam-se os 
Cfieiais brasileiros Maj 
Carlos Aloisio Weber, da 
Missão Militar e Maj 
Hélio da Rocha Leão, 
do EME.

A comitiva acima che
gou a esta cidade por

Dr. José Pedro Mendes de 
Vara da Comarca e outros.

volta de 10.30 horas, 
sendo recebida pelo 
Cmdo e oficiais do Btl 
Rondon. Durante à tar
de do dia 25, foi cum
prido o seguinte progra 
ma:

- 13 ooh - Feijoada à 
brasileira, no Restauran
te Napoli/

- l5,3oh - Visita às 
instalações do 2‘ B Rv.

- 17,ooh - Visita aos 
pontos pitorescos da ci
dade e aos trabalhos de 
construção a cargo do 
Btl.

Na noite do sábado, 
no Clube dos Oficiais, 
com a presença de au
toridades civis, militares 
e eclesiásticas, bem co 
mo elevado número de 
convidados especiais,rea 
lizou se uma recepção à 
comitiva paraguaia. Ini
cialmente saudou os vi 
sitanies o Cel. Fioriano 
Moller, Comandante do 
2- Batalhão Rodoviário, 
cujo discurso foi em se
guida agradecido pelo 
Gal. Juan Manuel Carea 
ga, Comandante das FF 
A a  do Paraguai. Em se
guida os militares gua

ranis foram obsequiados 
com valiosos presentes 
por parte do Batalhão 
Rondon, em reconheci 
mento aos grandes bene
fícios qut aqueles mili
tares sempre tributaram 
ao nosso Exército e em 
especial àquela Unidade. 
Posteriormente foi servi
do aos presentes um 
jantar americano, cujo 
agape iranscorreu num 
amoicnte de franca ami
zade e alegria. Durante 
a realização dêsse jau 
tar, alguns elementos, 
componentes da missão 
militar paraguaia execu
taram com grande maes
tria vários números de 
musicas regionalistas do 
seu país, cuja execução 
arrancou vivos aplausos 
dos presentes. Alo con
tinuo, a Srta. Albatania 
Morena cantou acompa
nhada ao violão duas 
belíssimas canções, as 
quais foram dedicadas à 
caravana visitante.

Após o encerramento[ 
uo j a n t a r  americano, 
quando o 2o Batalhão I 
Kodoviário homenageou! 
os ilustres oficiais do 
Exército paraguaio, rea
lizou se uma pequena 
dança.

Durante todo o trans 
curso desta alegre noita
da internacional no Clu
be dos Oficiais do 2o 
Batalhão Rodoviário, des
tacamos o alto espírito 
anfitrionistico do Cel. Fio
riano Moller, que se mos
trou incansável em pro
porcionar o máximo de

cortezia e amabilidade 
aos briosos militares da- 
quêle visinho país irmão.

Na oportunidade de tão 
calorosa recepção, o Cel. 
Fioriano Moller, Coman
dante do Batalhão Ron
don, pronunciou o seguin
te discurso:

“ Exmo Sr. Gen Dom 
Juan Manuel Careaga, 
Cmt das FF AA do Pa- 
raguay.
Autoridades 
Exmo Sr Gen Dom Hi- 
polito Yiveros, Cmt do 
Colégio Miiitar.
Sr Coronel Dom Felix 
Espinola. Cmt do 2‘ Ba
talhão de Engenharia.

Demais autoridades. 
Convidados, Camaradas. 
Senhores, sobrinhos afi-

H, p a ia  nus motivo de 
intensa satisfação rece 
ber a comitiva de Gene 
rais e Oficiais do Exér
cito Paraguaio, que visi
ta as Unidades de Enge 
nharia Rodo-Ferroviários 
empenhadas na constru
ção do Tronco Princip  ̂
Sul.

0
Temos a satisfação de 

registrar a presença, em 
particular de nosso pre. 
zado amigo Sr Gen Dom 
Juan Manuel Careaga, 
Cmt da Engenharia das 
FF A A  do Paraguay, qUe 
nos visita pela terceira 
vez, uma delas recente
mente quando veio par
tilhar da cerimônia da 
chegada dos trilhos a 
Lajes.

Continua na 4a pag ina

CORREIO LAGEANO
LA G E /§  I de Fevereirc de 1964

D e s p e d i d a
O Major Hallo Rinck Ribeiro e familia, tendo 

transferido residência para o Estado da Guanaba
ra. e não podendo despedir-se pessoalmente de 
seu vasto circulo de relações e amizades, o faz 
por intermédio dêste jornal, e ao mesmo tempo, 
agradecem a boa acolhida que semore receberam 
do hospitaleiro povo desta terra.

Lages, janeiro de 1964.

apresenta hoje às 4 e 8 30 9 amanhã (domingo)
às 1 ô 9,15 horas

a grandiosa produção da Paramount em Vistavision e Techniscope

---- A FACE OCULTA -----
com Marlon Brando e Karl Malden ’

—  Aviso go Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL semnr.»7  „ semPre procurando servir, cada vez

o "tú r. t  "
' egia° ' , e0m PORT °  ALEGRE, capital da visiaha E «a d ã  do R°a G r W c Y o " à

sc,.irA“ ” a%?dUadaSr ô a ^ “ c t eTnÂGa. S f e o m '
servir a . . « «  da Serra, liganda-a a t o c C a s  cYdad^ ^  P''°CU?

púbiico viajante, e , segaia.es ^

às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
iq.qn ” aranaguá, Santos, São Paulo e Rio 

âs 13.30, para: Porto Alegre
f  Para; Joaçaba.

s , Para- ^P°Rs, Itajaí, Joinville, Curitiba, 
às io-9n Santos, São Paulo e Rjo.

Para. Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join
ville e São Paulo.

2as. 4as. e fias. feiras:

3as. 5as. e sabado:

novas
Está portanto, o público viajante da n orrj- o 

linhas do Consórcio TAC __ CRP7 :,'mrV^£lao.- SerranaCRTi7H'íõrí* r?À“ 'L f’ crrana de parabéns, com »» 
UKUZEÍRO DO SUL que continua a ser a pio-

Maiores informações^vendas ^ d e ^ a i s l i e ^ T 8- Regiâü
Consorcio TAC — CRUZEIRO n n Som  dirijam-se à agência do

Nereu Ratnos, „• M  o í  peto. Ç S , ? " 1* 4 R u »  Presidíate
peios telefones nrs. 214 e 237.
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